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Харків – 2022 рік 



1. Ефірні олії, їх знаходження в природі. Використання ефірних олій в 

хар-човій промисловості і в техніці. 

2. Класифікація ефіроолійної сировини за вмістом ефірної олії в частинах 

ро-слин. 

3. Трав’яниста сировина для одержання ефірних олій, представники, 

способи видобування ефірної олії з трав’янистої сировини.  

4. Квіткова сировина для одержання ефірних олій, представники, способи 

видобування ефірної олії з квіткової сировини. 

 5. Зернова сировина для одержання ефірних олій, представники, способи 

видобування ефірної олії з зернової сировини. 

6. Плодова сировина для одержання ефірних олій, представники, способи 

видобування ефірної олії з плодової сировини. 

7. Корнева сировина для одержання ефірних олій, представники, способи 

ви-добування ефірної олії з корневої сировини. 

8. Інші види рослинної сировини для одержання ефірних олій (сировина 

для одержання фіксаторів: лишайник (дубовий мох) і ладанник), представники, 

способи видобування ефірної олії з інших видів рослинної сировини.  

9. Тваринна сировина для одержання ефірних олій, представники, 

способи видобування ефірної олії з тваринної сировини.  

10. Видобування ефірних олій методом дистиляції (гідродистиляція). 

Недо-ліки та переваги способу. 

11. Видобування ефірних олій методом дистиляції (метод перегонки з 

водя-ною парою). Недоліки та переваги способу. 

12. Механічні способи видобування ефірних олій. 

13.Екстракційні способи видобування ефірних олій.  Екстракція леткими 

ро-зчинниками. Недоліки та переваги способу. 

14.Екстракційні способи видобування ефірних олій. Екстракція 

зрідженими газами. Недоліки та переваги способу. 

15. Екстракційні способи видобування ефірних олій. Екстракція 

нелеткими розчинниками. Недоліки та переваги способу. 



16. Сорбційний метод вилучення ефірних олій. Що таке анфлераж і 

динаміч-на сорбція? 

17. Фізичні властивості ефірних олій. 

 18. Хімічний склад ефірних олій, які класи органічних сполук входять до 

складу ефірних олій. 

19. Вуглеводневі компоненти ефірних олій,  навести приклади таких 

компо-нентів, їх запах, в яких оліях вони зустрічаються. 

20. Спиртові компоненти ефірних олій,  навести приклади таких 

компонентів, їх запах, в яких оліях вони зустрічаються. 

21. Альдегіди у складі ефірних олій,  навести приклади таких 

компонентів, їх запах, в яких оліях вони зустрічаються. 

22. Ефірні компоненти ефірних олій,  навести приклади таких 

компонентів, їх запах, в яких оліях вони зустрічаються. 

 23. Кетони у складі ефірних олій. навести приклади таких компонентів, 

їх запах, в яких оліях вони зустрічаються. 

24. Фенольні сполуки у складі ефірних  олій, навести приклади таких 

компо-нентів, їх запах, в яких оліях вони зустрічаються. Біологічна дія фенолів. 

25. Кумарини у складі ефірних  олій, навести приклади таких 

компонентів, в яких оліях вони зустрічаються. 

26. Використання ефірних олій та ароматизаторів на їх основі в харчовій 

промисловості. 

27. Використання ефірних олій та ароматизаторів на їх основі при 

виробниц-тві горілчаних  виробів.  

 28. Використання ефірних олій та ароматизаторів на їх основі при 

виробни-цтві безалкогольних напоїв. 

 29. Використання ефірних олій та ароматизаторів на їх основі в 

кондитерсь-кій галузі промисловості. 

 30. Використання ефірних олій та ароматизаторів на їх основі при 

виробни-цтві м’яса та м’ясних виробів. 

 31. Використання ефірних олій та ароматизаторів на їх основі в 

харчоконце-нратній галузі промисловості. 



 32. Антимікробіологічні властивості ефірних олій, використання цих 

влас-тивостей  в харчовій промисловості. 

 33. Використання ефірних олій та їх компонентів як консервантів в 

харчовій промисловості. 

  34. Використання ефірних олій та їх компонентів як антиоксидантів в 

хар-човій промисловості. 

 35. Використання ефірних олій в інших галузях народного господарства 

(крім харчової, фармацевтичної промисловості і медицини). 

36. Використання ефірних олій та їх компонентів у медицині та у 

фармацев-тичній промисловості. 

Задачі 

1. Вміст компонентів в ефірній олії троянди при гідродістиляції че-рез 

0,5 години перегонки складає (у % мас) : ліналоол – 1,21;  нерол – 0,27; гераніол 

– 2,29; фенілетиловий спирт – 94,5; інше - вуглеводні. Визначити гідроксильне і 

карбонільне числа цієї олії 

2. Вторинна олія з відходів виробництва лавандової олії відрізня-ється 

досить високим вмістом висококиплячих компонентів (борнеол, гераніол, 

терпінеол та інші). Сума цих компонентів  складає 13%. Якщо вважати, що 

співвідношення перелічених компонентів складає 1:1,7:о,9 молекулярних 

частин,   визначити гідроксильне число олії з відходів, яке забезпечується 

переліченими компонентами. 

3. Вміст ефірної олії в зразку різних частинах шавлії мускатної в 

готовій сировині в період збирання (за масою) складає: листя – 0,0027%; квітів 

окремо – 0,292%; листя та квітів разом – 0,175%.  Вміст  в сировині  

ліналілацетату в олії з різних частин рослини наступний: в листі – 15,9%; в 

квітах – 45,1%. Розрахувати вміст листя у сировині у % , а також ефірне число 

олії, яку одержано з суми квітів та листя. 

4. У зразку ефірній олії шавлії мускатної вміст суми ліналілацетату  і 

лінолоолу складає 88,5%. Співвідношення цих компонентів дорівнює 6,3:1. 

Розрахувати ефірне та гідроксильне числа олії, які забезпечуються вказаними 

компонентами. 



5.   Вміст компонентів в ефірній олії троянди при гідродістиляції 

через 75 – 120 хвилин перегонки складає (у % мас): ліналоол – 0,78; цитро-

неллол – 4,5; нерол – 6,25; гераніол – 10,5; фенілетиловий спирт – 72,5; інше - 

вуглеводні. Визначити гідроксильне і карбонільне числа цієї олії. 

6. Вміст компонентів в ефірній олії троянди при гідродістиляції че-рез 

0,5 години перегонки складає (у % мас): ліналоол – 1,21;  нерол – 0,27; гераніол 

– 2,29; фенілетиловий спирт – 94,5; інше - вуглеводні. Визначити гідроксильне і 

карбонільне числа цієї олії. 

7. При одержанні ефірної олії з плодів  подрібненого коріандру цю 

олію поділяють на дві частини.  При одержанні першої частини олії (50%) її 

вихід складає 0,478 %; а при одержанні другої частини олії (ще 50%) її вихід 

складає 0,546 %. Вміст ліналоолу в першій частині ефірної олії складає 62,5%, в 

другій – 80,4%. Вирахувати гідроксильне число кожної частини олій і сумарне 

гідроксильне число олії при змішуванні обох частин в такому випадку, якщо 

воно забезпечується лише ліналоолом. 

8. При одержанні ефірної олії з плодів  неподрібненого коріандру цю 

олію поділяють на дві частини.  При одержанні першої частини олії (50%) її 

вихід складає 0,418 %; а при одержанні другої частини олії (ще 50%) її вихід 

складає 0,376 %. Вміст ліналоолу в першій частині ефірної олії складає 77,0%, в 

другій – 55,1%. Вирахувати гідроксильне число кожної частини олій і сумарне 

гідроксильне число олії при змішуванні обох частин в такому випадку, якщо 

воно забезпечується лише ліналоолом. 

9. У зразку ефірної олії, одержаної  з молодих коренів анісу вміст 

анетолу склав 37,9%, вміст анісового альдегіду - 5,3 %. Якими є  гідроксильне і 

карбонілне числа в олії за рахунок і як зміняться ці числа при збільшенні віку 

коренів, при якому вміст вказаних компонентів змінився до 6,0% і 18,4% 

відповідно. 

10. До складу ефірної олії лаванди входить 3,7% карбонільних спо-лук 

з середньою молекулярною масою 152 в.о. ; вміст естерів з середньою 

молекулярною масою 196 в.о. складає 49,6%. Вирахувати карбонільне та ефірне 

число цієї олії. 



11. Вторинна олія з відходів виробництва лавандової олії відрізня-ється 

досить високим вмістом висококиплячих компонентів (борнеол, гераніол, 

терпінеол та інші). Сума цих компонентів  складає 13%. Якщо вважати, що 

співвідношення перелічених компонентів складає 1:1,7:о,9 молекулярних 

частин,   визначити гідроксильне число олії з відходів, яке забезпечується 

переліченими компонентами. 

12. Вміст ефірної олії в зразку різних частинах шавлії мускатної в 

готовій сировині в період збирання (за масою) складає: листя – 0,0027%; квітів 

окремо – 0,292%; листя та квітів разом – 0,175%.  Вміст  в сировині  

ліналілацетату в олії з різних частин рослини наступний: в листі – 15,9%; в 

квітах – 45,1%. Розрахувати вміст листя у сировині у % , а також ефірне число 

олії, яку одержано з суми квітів та листя. 

13. У зразку ефірній олії шавлії мускатної вміст суми ліналілацетату  і 

лінолоолу складає 88,5%. Співвідношення цих компонентів дорівнює 6,3:1. 

Розрахувати ефірне та гідроксильне числа олії, які забезпечуються вказаними 

компонентами. 

14.   Вміст компонентів в ефірній олії троянди при гідродістиляції 

через 75 – 120 хвилин перегонки складає (у % мас) : ліналоол – 0,78; цитро-

неллол – 4,5; нерол – 6,25; гераніол – 10,5; фенілетиловий спирт – 72,5; інше - 

вуглеводні. Визначити гідроксильне і карбонільне числа цієї олії. 

15. Вміст компонентів в ефірній олії троянди при гідродістиляції че-рез 

0,5 години перегонки складає (у % мас) : ліналоол – 1,21;  нерол – 0,27; гераніол 

– 2,29; фенілетиловий спирт – 94,5; інше - вуглеводні. Визначити гідроксильне і 

карбонільне числа цієї олії. 

16. При одержанні ефірної олії з плодів  подрібненого коріандру цю 

олію поділяють на дві частини.  При одержанні першої частини олії (50%) її 

вихід складає 0,478 %; а при одержанні другої частини олії (ще 50%) її вихід 

складає 0,546 %. Вміст ліналоолу в першій частині ефірної олії складає 62,5%, в 

другій – 80,4%. Вирахувати гідроксильне число кожної частини олій і сумарне 

гідроксильне число олії при змішуванні обох частин в такому випадку, якщо 

воно забезпечується лише ліналоолом. 



17. При одержанні ефірної олії з плодів  неподрібненого коріандру цю 

олію поділяють на дві частини.  При одержанні першої частини олії (50%) її 

вихід складає 0,418 %; а при одержанні другої частини олії (ще 50%) її вихід 

складає 0,376 %. Вміст ліналоолу в першій частині ефірної олії складає 77,0%, в 

другій – 55,1%. Вирахувати гідроксильне число кожної частини олій і сумарне 

гідроксильне число олії при змішуванні обох частин в такому випадку, якщо 

воно забезпечується лише ліналоолом. 

18. У зразку ефірної олії, одержаної  з молодих коренів анісу вміст 

анетолу склав 37,9%, вміст анісового альдегіду - 5,3 %. Якими є  гідроксильне і 

карбонілне числа в олії за рахунок і як зміняться ці числа при збільшенні віку 

коренів, при якому вміст вказаних компонентів змінився до 6,0% і 18,4% 

відповідно. 

 

 


